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 Din 12.06.2020 

 

DISPOZIȚIA NR. 135 

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de 18.06.2020, ora 1800, 

la Căminul Cultural al Comunei Bod 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ prevederile art.134 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ  

În temeiul art.196 lit.b)  din din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ  

 

DISPUNE: 

 

Art.1 Se convoacă Consiliul Local al Comunei Bod, în ședință ordinară, în data de 18.06.2020, ora 18:00, la 

Căminul Cultural al Comunei Bod.  

Art.2  Proiectul ordinii de zi este următorul: 

1.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 12004 din 10.06.2020 privind aprobarea contului de execuție al bugetului 

local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul I, al anului 2020. 

2.PROIECT de Hotărâre Nr. 12009 din 10.06.2020 privind modificarea Comisiilor de specialitate nr.2 și 3 

ale Consiliului Local Bod , în urma demisiei unor consilieri locali. 

3.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 11788 din 04.06.2020 privind respingerea plângerii prealabile formulată 

de  Asociația Crescătorilor de Taurine filiala Bod privind anulare HCL nr. 64/30.04.2020 privind modificarea 

HCL nr.28/2017 pentru aprobarea încheierii unui contract de închiriere a suprafeței de 325 de ha din 

pășunea proprietate privată a comunei Bod; încetarea aplicabilității HCL nr.45/2017 privind aprobarea 

încheierii unui act adițional la contractul 8826/05.05.2017-de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate 

în domeniul privat al comunei Bod; încetarea aplicabilității HCL nr.66/2018 privind aprobarea închirierii 

suprafeței de 37 ha pășune aparținând domeniului privat al comunei Bod situată în zona Viscăn (Ghimbășel) 

de către Asociația Crescătorilor de Taurine filiala Bod. 

4.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 12125 din 11.06.2020 privind acceptarea declarației de renunțare la dreptul 

de proprietate asupra terenului înscris în CF nr.106629 Bod cad. 106629, în suprafață de 6.952 mp situat în 

sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară. 

5.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 11849 din 05.06.2020 privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și 

Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “Construire garaj pentru utilaje”. 

6.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 12212 din 10.06.2020 privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare 

nr. 1003/08.06.2020, întocmit de Cont Consulting Valuation SRL, a unor terenuri intravilane, proprietatea 

privată a unor persoane fizice, situate în sat Colonia Bod,  în vederea efectuării unor schimburi imobiliare,  

pentru realizarea  obiectivului de investiție Modernizare străzi în Bod Colonie, 0+000-6+200; 6,2 km. 

7.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 12215 din 11.06.2020 privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare 

nr. 1002/09.06.2020, întocmit de Cont Consulting Valuation SRL, a unor terenuri intravilane, proprietatea 

privată a Comunei Bod, situate în sat Colonia Bod,  în vederea efectuării unor schimburi imobiliare,  pentru 

realizarea  obiectivului de investiție Modernizare străzi în Bod Colonie, 0+000-6+200; 6,2 km. 
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8.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 12218 din 11.06.2020 privind aprobarea unui schimb de terenuri între 

terenul proprietatea privată a comunei Bod și terenuri proprietatea privată a lui Nagy Tibor și Nagy Raluca. 

9.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 12221 din 11.06.2020 privind aprobarea unui schimb de terenuri între 

terenul proprietatea privată a comunei Bod și terenuri proprietatea privată a lui Lazăr Attila și Lazăr Melinda 

Csila 

10.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 12224 din 11.06.2020 privind aprobarea unui schimb de terenuri între 

terenul proprietatea privată a comunei Bod și terenul proprietatea privată a lui Fîntînariu Gheorge și 

Fîntînariu Anișoara. 

10.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 12227 din 11.06.2020 privind aprobarea unui schimb de terenuri între 

terenurile proprietatea privată a comunei Bod și terenuri proprietatea privată a lui Magyari Levente Albert. 

11.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 12231 din 11.06.2020 privind aprobarea unui schimb de terenuri între un 

teren proprietatea privată a comunei Bod și terenuri proprietatea privată a lui Bălos Cristian și Bălos Mariana. 

12. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 12234 din 11.06.2020 privind aprobarea unui schimb de terenuri între 

terenuri proprietatea privată a comunei Bod și terenuri proprietatea privată a lui Dobrin Maria și Dobrin 

Vasile. 

13. PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr. 12178 din 11.06.2020 privind privind însușirea și aprobarea Listei nominale 

a persoanelor care au solicitat iarbă de coasă în zona Ariei Natural Protejată de Interes Local- ”La Stejari” 

(Gorgan). 

14. PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr. 12249 din 11.06.2020 privind aprobarea alipirii imobilelor înscrise în CF 

nr.102585 și CF nr.106485. 

15.DIVERSE   

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Secretarului general al Comunei Bod. 

 

             Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                   Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 

 


